Đức Đạt Lai Lạt Ma khai mạc Hội nghị Toàn thể Tây Tạng lần thứ 5 về Giáo dục
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Dharamsala, ngày 27 tháng 12: Hôm nay, Chủ nhật, tại Dharamsala, nhà lãnh tụ Tây Tạng lưu vong
– đức Đạt Lai Lạt Ma – đã khai mạc Hội nghị Toàn thể Tây Tạng kéo dài ba ngày về Giáo dục. Đây là
khóa họp về giáo dục lớn nhất trong cộng đồng Tây Tạng lưu vong.

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu tại phiên khai mạc
Hội nghị Toàn thể Tây Tạng lần thứ 5 về Giáo dục
tại trường TCV ở Dharamsala hạ, Ấn Độ.
Chủ nhật, 27 tháng 12 năm 2009 (ảnh do Dhonyoe chụp)

Hơn 238 đại biểu, bao gồm các giám đốc, hiệu trưởng và giáo viên cao cấp của 85 trường Tây Tạng,
trong đó có cả 3 trung tâm nghiên cứu cao học, tại khắp nơi trên đất Ấn Độ, Nepan, và Butan, cùng
tham dự hội nghị.
Hội nghị sẽ chứng kiến cuộc thảo luận tỉ mỉ về các vấn đề cấp bách liên quan đến giáo dục và trường
học trong cộng đồng Tây Tạng lưu vong. Các đại biểu sẽ được trông chờ thảo luận về cách thực hiện
sao cho có hiệu quả Chính sách Giáo dục Cơ bản cho người Tây Tạng lưu vong, vốn được công bố
tháng 5 năm 2005, và theo đó, tìm cách để cải thiện chuẩn mục học thuật và kỷ luật trong các trung
tâm giáo dục và trường học Tây Tạng.
Thảo luận về các nghị quyết được thông qua trong hội nghị toàn thể lần thứ 4 và cải thiện việc nghiên
cứu văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng cũng là những nội dung có thứ tự ưu tiên cao trong nghị trình.
Khi đọc bài diễn văn khai mạc, đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải thiện hơn
nữa chất lượng giáo dục trong cộng đồng Tây Tạng.
‘Dĩ nhiên là có những khuyết điểm và bất cập trong chuẩn mực giáo dục của chúng ta nhưng, là một
cộng đồng những người tị nạn, chúng ta đã đạt được thành công tương đối đáng kể trong các nỗ lực
về giáo dục,’ đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về các quan ngại thịnh hành liên quan đến việc buông lỏng
chất lượng giáo dục tại các trường học Tây Tạng.
‘Để cải thiện và đạt nhiều tiến bộ hơn trong chất lượng giáo dục của chúng ta, trước hết, chúng ta
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phải nhận diện được các khuyết điểm, nếu có, trong hệ thống [giáo dục] của chúng ta và phải có lòng
dũng cảm thừa nhận chúng một cách công khai,’ đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu. Để làm được việc
này, nhà lãnh tụ Tây Tạng nói đến nhu cầu phải thỉnh thoảng đánh giá lại chính sách và hệ thống giáo
dục một cách toàn diện và có hệ thống.
Trong bài diễn văn của mình, Thủ tướng Tây Tạng Samdhong Rinpoche nói rằng việc tạo ra các cơ
hội về giáo dục cho trẻ em tị nạn Tây Tạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được đức
Đạt Lai Lạt Ma đảm trách để thực hiện các mục tiêu trước mắt và dài hạn của của người Tây Tạng.
Bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với nhà lãnh tụ Tây Tạng về tầm nhìn của ngài trong việc thiết
lập một số trường học lưu vong có khả năng bồi dưỡng cả giáo dục truyền thống lẫn hiện đại cho trẻ
em, Rinpoche lưu ý rằng chỉ với một nền giáo dục lành mạnh cũng có thể bảo tồn và phát huy được
truyền thống và văn hóa Tây Tạng độc đáo về mặt lâu dài.
Rinpoche nói rằng đáp ứng nhu cầu về giáo dục của trẻ em tị nạn Tây Tạng đã và đang là một trong
những nhiệm vụ quan trọng nhất cùng được thực hiện bởi cả chính phủ lẫn người dân Tây Tạng.
Bên cạnh những vấn đề khác, trong hội nghị, Rinpoche nói rằng chính phủ của ngài muốn tìm hiểu rõ
các chướng ngại và trở lực do giáo viên cảm nhận khi thực thi Chính sách Giáo dục Cơ bản tại các
trường học và cũng muốn hiểu rõ cơ sở và lý do không tán thành [Chính sách này] của một bộ phận
người Tạng lưu vong và một số chuyên viên giáo dục.
Rinpoche cũng lưu ý rằng chính phủ của ngài sẽ đón nhận kiến nghị của các đại biểu về cách khuyến
khích học sinh Tây Tạng theo học những ngành chuyên môn và tăng cường số lượng các chuyên
viên giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai.
Các viên chức cao cấp của Chính phủ Tây Tạng lưu vong, trong đó có các bộ trưởng, chủ tịch Nội
các Tây Tạng, ông Penpa Tsering và các thành viên của Ủy ban Tư pháp Tối cao Tây Tạng, cùng
tham dự buổi khai mạc sáng nay tại Dharamsala.
Hội nghị sẽ được nối tiếp bằng hai ngày hội nghị chuyên đề với sự tham dự của các học giả và
chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hội nghị Toàn thể Tây Tạng lần thứ 1 về Giáo dục được tổ chức năm 1964, bốn năm sau khi chính
quyền lưu vong được thành lập lại. Sau đó, hội nghị được tổ chức lại vào các năm 1972, 1985 và
2003.
_____________________________
http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=26290&article=Dalai+Lama+inaugurates+5th+Tibetan+G
eneral+Conference+on+Education&t=1&c=1
Tiểu Nhỏ chuyển Việt ngữ
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